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No ano em que a Veolia celebra 30 anos de existência em Portugal, eis que volta a entrar numa nova e
importante etapa, que irá novamente reforçar a nossa oferta, a nossa abrangência e os nossos talentos
ao serviço dos nossos Clientes e em prol das Pessoas e do Planeta.
O que mudou? Já no início deste ano, concretizou-se a união dos grupos Veolia e Suez, formando juntos
um novo grupo que à escala mundial congrega 230 mil colaboradores e que ambiciona ser líder
mundial para a transformação ecológica.
Nesta última semana, como noutras zonas do Globo, essa integração formalizou-se também em
Portugal, reforçando os serviços ambientais que prestamos no nosso país, principalmente no setor da
água.
Perante desafios como a escassez de água, com especial significado em Portugal, e o imperativo da
neutralidade carbónica que a todos impele a agir, a união das duas empresas em Portugal é uma
excelente notícia para todos. Irá traduzir-se em equipas melhor preparadas para apoiar os nossos
clientes em temas como a otimização do uso da água nas suas atividades, reutilização e reciclagem de
águas residuais, dessalinização e também, no âmbito do nexus água-energia, a valorização das lamas
resultantes do tratamento das águas residuais em energia verde. E que no caso de Portugal beneficia
de uma oferta totalmente integrada, que à gestão da água acrescenta serviços de energia e de
resíduos.
Estamos por isso confiantes que este novo capítulo da nossa história a todos beneficia.
Aos nossos clientes, cujo foco na qualidade do serviço e na inovação sairão ainda mais reforçadas.
Ao nosso Planeta, cuja emergência climática ganhará mais robustez de soluções e mais capacidade de
resposta. Aos nossos colaboradores, que multiplicam as oportunidades de desenvolvimento
profissional e pessoal. Às comunidades onde operamos, que verão também reforçados o seu
desenvolvimento sustentável e qualidade de vida.
É este o nosso compromisso, uma abordagem de progresso partilhado sempre com um Propósito
comum: construir um futuro melhor e mais sustentável para todos.
Coloco-me por fim, e às nossas equipas, totalmente à vossa disposição para qualquer esclarecimento
sobre esta integração ou qualquer outro tema que entendam importante.

